Raketa pro neonacisty:
Nález řízené střely Super 530F v Itálii

Italská policie provedla 15. července 2019 operaci proti neonacistické skupině, při níž nalezla i množství zbraní. Opravdu šokující byl fakt, že se v arzenálu extremistů nalézala rovněž jedna plně funkční raketa vzduch-vzduch francouzské výroby.

Razie proti neonacistům se uskutečnila na severu Itálie a byla vyvrcholením dlouhého procesu sledování skupin, jejichž někteří členové se údajně také zúčastnili bojů v řadách separatistů na východě Ukrajiny. Neonacistické propagandistické materiály nenechávají prostor pochybnosti o jejich politické orientaci a impozantní je také zabavený arzenál, protože kromě nožů, pistolí, pušek a samopalů zahrnoval též řízenou raketu Matra Super 530F. Úsilí vyšetřovatelů se proto samozřejmě soustřeďuje na objasnění jejího původu.

Zbraň pro stíhačky Mirage
Střela Super 530 vznikla ve druhé polovině 70. let coby další evoluční stupeň rakety R.530 od francouzské společnosti Matra (nyní součást nadnárodní korporace MBDA). Jako hlavní nosič rakety R.530 sloužila stíhací letadla Mirage III a později Mirage F1. Právě pro druhý zmíněný stroj pak byla vyvinuta raketa Super 530, jež se od své předchůdkyně odlišovala zejména větší délkou a jiným řešením čtyř hlavních ploch, jež neměly tvar trojúhelníku, nýbrž lichoběžníku. Zůstalo zachováno poloaktivní radiolokační navádění (byť raketa R.530 se dodávala i ve verzi s pasivním infračerveným naváděním), ale výrazně se zvýšila rychlost i účinný dolet. Původní podoba rakety byla zavedena do služby v roce 1979 coby součást výzbroje letounu Mirage F1, ale v té době se již pracovalo na zdokonalené verzi pro nové letouny Mirage 2000. Tato druhá varianta vstoupila do služby roku 1988 pod označením Super 530D. Měla delší trup a štíhlejší plochy, opět se výrazně zvýšil dolet a raketa obdržela modernizovanou naváděcí hlavici, která obsahovala dopplerovský snímač, díky kterému vzrostla efektivita proti nízko létajícím cílům. Vedle služby ve francouzském letectvu se raketa exportovala do celkem deseti zemí, a sice do Brazílie, Egypta, Indie, Iráku, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Peru, Řecka a Španělska. Prodělala také intenzivní „ostré“ nasazení v irácko-íránské válce.

Otázky nad původem střely
V současnosti je raketa již zastaralá a ve Francii ji střídá střela MICA, v několika zemích však dosud figuruje ve výzbroji. Mezi tyto země patří rovněž Katar, odkud podle sériového čísla na kontejneru pochází střela Super 530F zabavená v Itálii. Podle sdělení vyšetřovatelů byla střela funkční, ale postrádala výbušnou hlavici, což logicky vyvolává otázku, kam se tato část rakety poděla. Zabavený kus byl dodán do Kataru v říjnu 1980, což Katar okomentoval informací, že tuto konkrétní střelu už před 25 lety prodal nejmenované „spřátelené zemi“. Policisté ji nalezli v hangáru na letišti Rivanazzano Terme ve městě Pavese a uvádějí, že ji vlastnil extremistický politik a obchodník se zbraněmi Fabio Del Bergiolo, který se ji snažil prodat osobě zastupující blíže neurčený stát za částku 530 000 dolarů. Není dosud jasné, jak přesně si střela našla cestu do rukou neonacistů a co s ní noví majitelé zamýšleli. Nabízí se např. možnost, že ji získali od některé arabské země a že chtěli zbraň (či alespoň její část) použít k nějaké ozbrojené akci. Dá se spekulovat např. o odpálení ze země proti nějakému pozemnímu cíli. Znepokojivá je ovšem již samotná skutečnost, že tak sofistikovanou střelu získala nestátní organizace, jelikož to budí obavy, jaké další zbraně mohly touto cestou putovat.
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TTD rakety Super 530F
Celková délka
3,540 m
Průměr trupu
0,263 m
Rozpětí ploch
0,880 m
Hmotnost rakety
245 kg
Hmotnost hlavice
30 kg
Max. rychlost
M = 4,5
Účinný dolet
25 km
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